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23ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA  
DA 13ª LEGISLATURA, EM 02 DE JULHO DE 2019. 

 
 Havendo número regimental, declaro aberta a vigésima terceira (23ª) Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 
Legislativa, da 13ª Legislatura, em 02 de julho de 2019, saudando os nobres Vereadores e cidadãos 
presentes. (Art. 106) 
 
 Inicialmente, passo a TRIBUNA POPULAR (5 minutos - 4 Munícipes): 

 
 
 
 Prosseguindo, coloco em discussão e posteriormente em votação a seguinte ata: 

• Ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de junho de 2019. 
 

 Continuando, solicito a leitura do expediente recebido: 
 
Do Executivo Municipal:  

 
Mensagens Apresentativas: 
 
Projeto de Lei nº 054/2019, que “Altera dispositivos na Lei nº 4.311, de 20 de outubro de 2011 que ‘Cria o 
Conselho Municipal do Idoso - CMI’”. 
Projeto de Lei nº 055/2019, que “Altera dispositivo na Lei nº 5.128, de 03 de agosto de 2018 que “Dispõe 
sobre a reestruturação e gestão do plano da carreira do educador multimeios, monitora e auxiliar de 
monitora, no Município de Igrejinha, que especifica”. 
 
Ofícios: 
 
Ofício nº 073/19-SADE/DLG, que responde o Ofício nº 151/19 – 20º Reunião Ordinária. 
Ofício nº 074/19-SADE/DLG, que responde o Ofício nº 157/19 – 21º Reunião Ordinária. 
 
De Diversas Origens 

 
Instituto Desenvolver – Convite para a aula inaugural. 
Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha – Agradecimento pela homenagem alusiva aos 40 anos da 
entidade. 
EMATER/RS – Carta nº 017 – Convite para o IV Seminário de Desenvolvimento Rural. 
 
Dos Vereadores 

 
VEREADOR CARLINHOS MICHAELSEN  
Requerimento n° 602/19 - "Solicita à Mesa Diretora que seja mudado o horário da Reunião Ordinária do dia 
09 de julho, para às 17h, para que os vereadores possam participar da palestra "Resgatando as forças que 
trazem o equilíbrio ao masculino e o feminino" a ser realizado às 20h no Centro de Eventos Selson Flesch". 
 
Pedido de Providências n° 604/19 - "Solicita ao Executivo que providencie, através do setor competente, a 
recolocação de tampa em bueiro na calçada da Rua David Breyer, esquina com Rua Do Chocolate, 
Loteamento Vista Alegre, Bairro Garibaldi". 
 
Pedido de Providências n° 605/19 - "Solicita ao Executivo que providencie, através do setor competente, o 
conserto das ciclovias que se encontram com buracos em diversas ruas do Loteamento Vista Alegre, Bairro 
Garibaldi". 
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Pedido de Providências n° 606/19 - "Solicita ao Executivo que providencie, através do setor competente o 
recolhimento de entulhos nas ruas do Loteamento Vista Alegre e a desobstrução de bueiros na Rua Armindo 
Grahle, no Loteamento Vista Alegre, Bairro Garibaldi". 
 
Pedido de Providências n° 610/19 - "Solicita ao Executivo que providencie, através de setor competente, a 
poda das árvores da Praça Dona Lili, no Centro". 
 
VEREADOR CARLOS KARLOH (PADILHA) 
Indicação n° 587/19 - "Solicita ao Executivo que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico 
da Rua Vital Brasil, no trecho entre as Ruas Pedro Kehl e Berthalina Kirsch, Bairro Viaduto". 
 
Voto de Pesar n° 599/19 - "Aos familiares de Ernesto Hirt, como última homenagem da Câmara de 
Vereadores a este cidadão". 
 
VEREADOR DIRCEU LINDEN JUNIOR 
Indicação n° 600/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica 
da Rua Professora Eny Haide Gutheil, Bairro Garibaldi". 
 
Indicação n° 603/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica 
da Rua Dona Elza, Bairro Bom Pastor". 
 
Pedido de Providências n° 601/19 - "Solicita ao Executivo que providencie a substituição das lâmpadas 
queimadas nas luminárias localizadas no trevo da RS-115, em frente ao Posto Shell do Bairro XV de 
Novembro". 
 
VEREADOR GILMAR PEREIRA DA SILVA 
Indicação n° 593/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma praça no 
Loteamento Davi Muller, Bairro Industrial". 
 
Pedido de Providências n° 594/19 - "Solicita ao Executivo que providencie a manutenção do encanamento 
da Rua Servidão do Povo, n° 66, no Loteamento Morada Verde, Bairro Invernada". 
 
Pedido de Providências n° 595/19 - "Solicita ao Executivo que providencie a manutenção do encanamento 
da Rua Theodoro Júlio Ritter, n° 462, no Loteamento Ritter, Bairro Casa de Pedra". 
 
VEREADOR GUTO SCHERER 
Emenda n° 017/19 - "Emenda Aditiva ao PL 052/19, que Inclui dispositivos na Lei nº 4.801 de 08 de 
dezembro de 2015". 
 
Indicação n° 590/19 - "Sugere ao Executivo que não permita a modificação do projeto original das paradas 
de ônibus doadas pelo artista Zeca Zenner, numa possível instalação de paradas neste modelo dentro da 
cidade". 
 
Indicação n° 591/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar em prática nas atividades 
escolares ou de contraturno das escolas municipais, CEMAI ou criar como mais uma alternativa de 
ocupação as crianças, adolescentes e jovens do Município o Projeto Sete". 
 
Indicação n° 592/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar em prática nas atividades 
escolares ou de contraturno das escolas municipais, CEMAI ou criar como mais uma alternativa de 
ocupação as crianças, adolescentes e jovens do Município o Projeto Escola Esporte". 
 
Indicação n° 608/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a revitalização da Praça 
Lucia Roos Muller, no Bairro Rothmann, com a colocação da rede de proteção superior, banheiros e 



3 
 

vestiários, conclusão das calçadas e conserto da tela no entorno da quadra, como também a manutenção dos 
equipamentos de ginástica e brinquedos das crianças". 
 
Pedido de Providências n° 609/19 - "Solicita ao Executivo que providencie a poda das árvores em frente à 
Praça Lucia Roos Muller, no Bairro Rothmann". 
 
VEREADOR JOÃO BATISTA LOPES DOS SANTOS 
Requerimento n° 598/19 - "Solicita envio de ofício a RGE, para que estudem a possibilidade de providenciar 
o projeto de ampliação e complementação da rede de energia elétrica da Rua Ivoti, Bairro Figueira". 
 
Indicação n° 596/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar proteções, do tipo 
guardrail, na Rua da Goiabeira, Bairro Rothmann". 
 
Indicação n° 597/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar sistema de iluminação 
pública na Rua da Amoreira, Bairro Rothmann". 
 
Voto de Congratulações n° 585/19 - "À EMEI Vovô Ritter, pelos 15 anos de existência do educandário". 
 
VEREADOR JULIANO MULLER DE OLIVEIRA 
Emenda n° 016/19 - "Emenda Modificativa ao PR 003/19, que Inclui dispositivos na Resolução n.º 003, de 
18 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Igrejinha". 
 
Pedido de Providências n° 588/19 - "Solicita ao Executivo que estude a possibilidade de, junto com 
representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, circular pelo Parque de Eventos Almiro 
Grings, analisando o acesso aos ambientes de circulação, banheiros e outras necessidades e que sejam feitas 
as devidas adaptações infraestruturais". 
 
VEREADOR NEIMAR LUIZ PARREIRA 
Voto de Pesar n° 611/19 - "Aos familiares de Ângelo Luiz Kauer, como última homenagem da Câmara de 
Vereadores a este cidadão". 
 
Voto de Pesar n° 612/19 - "Aos familiares de Raimundo Mendel, como última homenagem da Câmara de 
Vereadores a este cidadão". 
 
Projeto de Lei do Legislativo nº 013/17, que “Denomina via pública no Bairro Invernada”. 
 
BANCADA PROGRESSISTAS (CARLOS KARLOH, CLÓVIS WERB, JOÃO LOPES E NEIMAR 
PARREIRA) 
Voto de Congratulações n° 586/19 - "Para Joni Joel Kehl, empossado, junto de seu conselho diretor, como 
Presidente do Rotary Club de Igrejinha para o Ano Rotário 2019-2020". 
 
VEREADORES CLÓVIS WERB E NEIMAR LUIZ PARREIRA 
Voto de Congratulações n° 589/19 - "À empresa Calçados STATUS Ltda, pelos 43 anos de fundação e 
serviços em nossa comunidade". 
 
VEREADORES CARLINHOS MICHAELSEN E JULIANO DE OLIVEIRA 
Voto de Congratulações n° 607/19 - "À Companheira Leonística Gislaine Mairia de Oliveira e ao 
Companheiro Leonístico Cezar Saraiva dos Reis, eleitos recentemente como Presidentes do Lions Clube 
Igrejinha para o Ano Leonístico 2019/2020". 
 
  (Campainha) Passamos ao PEQUENO EXPEDIENTE (5 minutos para um Vereador de cada 
Bancada): (O Vereador que estiver inscrito nos dois expedientes poderá pronunciar-se de forma única no 
pequeno expediente) 
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Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (7) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 

 
  (Campainha) GRANDE EXPEDIENTE (10 minutos para cada Vereador) 

 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador GILMAR NENE (6) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (7) 
Vereador JOÃOZINHO LOPES (8) 
Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (9) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador PADILHA (2) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
 

Verificada a presença dos Vereadores, dou prosseguimento à Reunião e início à Ordem do Dia. 
 
  (campainha) Dando continuidade, passo a ORDEM DO DIA (120 minutos): 
 
Os Projetos de Lei do Executivo nºs 054 e 055/19, o Projeto de Lei do Legislativo nº 013/19 e as Emendas 
nºs 016 e 017/19 serão enviados às comissões, com prazo inicial de dez dias para emissão de parecer, 
conforme dispõe o Regimento Interno.  
 
O Projeto de Resolução nº 003/19, que altera o Regimento Interno, está em pauta pela terceira Reunião 
Ordinária consecutiva e, conforme dispõe o Regimento Interno, será encaminhado para Comissão Especial, 
composta pelos seguintes vereadores: (Interromper a reunião para a escolha) 
 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/19 
Presidente: 
Relator: 
Secretário: 
 
MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM RITO ESPECIAL OU REGIME DE URGÊNCIA 
 
Novamente em discussão o Projeto de Lei nº 046/19 que “Inclui dispositivo na Lei nº 5.162, de 11 de 
dezembro de 2018 que “Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a permutar imóveis, que especifica”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 059/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 045/19 da Comissão de Orçamento e Finanças; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

 
Novamente em discussão o Projeto de Lei nº 052/19 que “Inclui dispositivos na Lei nº 4.801 de 08 de 
dezembro de 2015 que "Dispõe sobre a política municipal de incentivos fiscais e econômicos para empresas 
e institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Igrejinha”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 060/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 046/19 da Comissão de Orçamento e Finanças; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 
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MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO NORMAL 
 
Requerimento n° 602/19 - "Solicita à Mesa Diretora que seja mudado o horário da Reunião Ordinária do dia 
09 de julho, para às 17h, para que os vereadores possam participar da palestra "Resgatando as forças que 
trazem o equilíbrio ao masculino e o feminino" a ser realizado às 20h no Centro de Eventos Selson Flesch". 
 
Requerimento n° 598/19 - "Solicita envio de ofício a RGE, para que estudem a possibilidade de providenciar 
o projeto de ampliação e complementação da rede de energia elétrica da Rua Ivoti, Bairro Figueira". 
 
Indicação n° 587/19 - "Solicita ao Executivo que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico 
da Rua Vital Brasil, no trecho entre as Ruas Pedro Kehl e Berthalina Kirsch, Bairro Viaduto". 
 
Indicação n° 600/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica 
da Rua Professora Eny Haide Gutheil, Bairro Garibaldi". 
 
Indicação n° 603/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica 
da Rua Dona Elza, Bairro Bom Pastor". 
 
Indicação n° 593/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma praça no 
Loteamento Davi Muller, Bairro Industrial". 
 
Indicação n° 590/19 - "Sugere ao Executivo que não permita a modificação do projeto original das paradas 
de ônibus doadas pelo artista Zeca Zenner, numa possível instalação de paradas neste modelo dentro da 
cidade". 
 
Indicação n° 591/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar em prática nas atividades 
escolares ou de contraturno das escolas municipais, CEMAI ou criar como mais uma alternativa de 
ocupação as crianças, adolescentes e jovens do Município o Projeto Sete". 
 
Indicação n° 592/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar em prática nas atividades 
escolares ou de contraturno das escolas municipais, CEMAI ou criar como mais uma alternativa de 
ocupação as crianças, adolescentes e jovens do Município o Projeto Escola Esporte". 
 
Indicação n° 608/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a revitalização da Praça 
Lucia Roos Muller, no Bairro Rothmann, com a colocação da rede de proteção superior, banheiros e 
vestiários, conclusão das calçadas e conserto da tela no entorno da quadra, como também a manutenção dos 
equipamentos de ginástica e brinquedos das crianças". 
 
Indicação n° 596/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar proteções, do tipo 
guardrail, na Rua da Goiabeira, Bairro Rothmann". 
 
Indicação n° 597/19 - "Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar sistema de iluminação 
pública na Rua da Amoreira, Bairro Rothmann". 
 
Voto de Pesar n° 599/19 - "Aos familiares de Ernesto Hirt, como última homenagem da Câmara de 
Vereadores a este cidadão". 
 
Voto de Pesar n° 611/19 - "Aos familiares de Ângelo Luiz Kauer, como última homenagem da Câmara de 
Vereadores a este cidadão". 
 
Voto de Pesar n° 612/19 - "Aos familiares de Raimundo Mendel, como última homenagem da Câmara de 
Vereadores a este cidadão". 
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Voto de Congratulações n° 585/19 - "À EMEI Vovô Ritter, pelos 15 anos de existência do educandário". 
 
Voto de Congratulações n° 586/19 - "Para Joni Joel Kehl, empossado, junto de seu conselho diretor, como 
Presidente do Rotary Club de Igrejinha para o Ano Rotário 2019-2020". 
 
Voto de Congratulações n° 589/19 - "À empresa Calçados STATUS Ltda, pelos 43 anos de fundação e 
serviços em nossa comunidade". 
 
Voto de Congratulações n° 607/19 - "À Companheira Leonística Gislaine Mairia de Oliveira e ao 
Companheiro Leonístico Cezar Saraiva dos Reis, eleitos recentemente como Presidentes do Lions Clube 
Igrejinha para o Ano Leonístico 2019/2020". 
 
Os Pedidos de Providências serão encaminhados ao Executivo Municipal, conforme dispõe o Regimento 
Interno. 
 
 EXPLICAÇÕES PESSOAIS (5 minutos para cada Vereador): 

 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador GILMAR NENE (6) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (7) 
Vereador JOÃOZINHO LOPES (8) 
Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (9) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador PADILHA (2) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
 

 Finalizando, informo que a próxima Reunião Ordinária Reunião será realizada no dia 09 de julho 
(terça-feira), a partir das 17h00min. 
 
 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Reunião e desejo uma BOA NOITE A 
TODOS. 
 
COMISSÕES: 
CCJ  
Presidente: Ver. Neimar 
Relator: Ver. Clóvis 
Secretário: Ver. Juliano  

COF  
Presidente: Ver. Carlinhos 
Relator: Ver. Padilha 
Secretário: Ver. Gilmar 

Comissão de Educação, Cidadania, Segurança 
e Direitos Humanos:  
Presidente: Ver. Clóvis 
Relator: Ver. Gilmar 
Secretário: Ver. Carlinhos 

COMISSÃO ESPECIAL REGIMENTO 
INTERNO 
Presidente: Ver. Clóvis 
Relator: Neimar 
Secretário: Guto 

 


